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חדשות גלובליות

.  הכלכלה העולמית חוותה את האחד מהמשברים הגדולים ביותר שהיו איי פעם במאה השנה האחרונות-משבר הקורונה ❑

אומנם  , מגובתרק שהפעם ההדפסה . את המשבר כלכלות העולם הולכות לצלוח עם טריק פיננסי ישן בשם הדפסת כספים

גם תופעה חדשה ששנת  )ARKשל בית ההשקעות CEOוודסקאטי: לא בזהב אלא בהתקדמות טכנולוגית משמעותית

במידה והערכה שלה נכונה זה  . בשנה אחת, שנים7-טוענת שמשבר הקורונה הקדים את הטכנולוגיה ב( המשבר הביאה

.אשר גבוהים יותר מאיי פעם, הגבוהים למניות הטכנולוגיההתמחוריםאולי מסביר את 

הייתה אמור להיות שנת ההמשך להתאוששות הכלכלית שהעולם כל כך התקשה  2020, סיבוב פרסה בכלכלות העולם❑

כעת היא עומדת  1.7%הייתה סביב 2020שנים בתחילת 10-ב ל"אם תשואת אגח ארה, SUBPRIME-להשיג מאז משבר ה

כלומר הפד היה צריך להדפיס  . טריליון דולר7.4-טריליון דולר ל4.1-כאשר במקביל מאזן הפד עלה מ, 0.9%-על סביב ה

ב לרבעון  "בארהGDP-לצורך השוואה ה, טריליון דולר בכדי לספק נזילות לשווקי האשראי שלא יקרסו מהמשבר3.3-יותר מ

.טריליון דולר5.5-עומד על כ

ובכך השלטון בבית הלבן יעבור מידיהם של הרפובליקנים חזרה לידיים של  , שנים4לאחר טראמפב החליפה את "ארה❑

ב  "עמדות משותפות לעניין הסחר של ארהטראמפחולק עם שביידןאך בהמשך משבוע שעבר חשוב לזכור , הדמוקרטים

לאחר משבר תהיה ללא ספק מעניינת לפחות כמו אם  ביידןעם נשיא כמו Make America great again .2021בנושא של 

.השנוי במחלוקתטראמפ

שיכולים לעזור  ( הסכמי שלום)נוצרים שיתופי פעולה חדשים , בשנה של מיתון כלכלי–תחילת עידן של שלום במזרח התיכון ❑

-למשל עסקאות המטוסים וכלל שוק ה, הסכמי השלום הללו פותחים עוד שווקים. לאושש את הכלכלה ביום שאחרי המיתון

Defenseדוגמא נוספת שוק התשתיות והתפלות המים אשר מפותח מאוד בישראל בהשוואה לשכנינו במדבר, ב"בארה.

?  מה היה לנו השנה: נתונים
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

סיכום שנה–בהתאם לגרף שבועי SPYניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–ביסוס תמיכה 

והשפל  16.6%-המדד עלה מתחילת השנה כ↑

64%-של שיא הפאניקה במשבר הקורונה ב

בזכות הקורונה המחזור הממוצע השנתי  ↑

בתעודת הסל המשיך את המגמה שהחלה  

בעיקר בזכות  , 14.5%-ועלה ב2018-מ

.החציון הראשונה של השנה

$340-ו$350רמות התמיכה הקרובות הן ←

-ל$375אזור ההתנגדות הקרוב נמצא בין ←

$385

כאשר , המחיר נכנס לינואר לאחר שני רבעונים של עליות שערים חדות ובמחיר גבוה בהרבה מהשיא של שנה קודמת

.  $320-ו$350רמות התמיכה המהותיות שהמחיר בסיס בדרך לשיא וביסוס המגמה העולה הינן  
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

סיכום שנה–בהתאם לגרף שבועי QQQניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–ביסוס תמיכה 

והשפל  47.5%-המדד עלה מתחילת השנה כ↑

84%-של שיא הפאניקה במשבר הקורונה ב

במחיר עלתה  הוולטיליטי, 2008כמעט כמו ←

38%-בהשוואה ל, 30%השנה לממוצע של 

17%ובהשוואה לממוצע של 2009-ב

בתום  . 2010-2019לתקופה שבין השנים 

16%-14%התייצב על הוולטיליטי2012

רמות התמיכה המשמעותיות במגמה העולה  

$260-ו$300של השנה הנוכחית הן 

$322-ל$311רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

אי הוודאות  . מסיים שנה תנודתית מאוד שהתשואה שלה הוצלה בזכות הבום הטכנולוגי שמשבר הקורונה יצרהנאסדקמדד 

.הנאסדקהזו תורגמה במשבר הקודם לכמה שנים משמעותיות מאוד לענף הטכנולוגיה ואף למניות 
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

סיכום שנה–בהתאם לגרף שבועי IWMניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–פריצת התנגדות 

המניות הקטנות  , ההפתעה הגדולה של השנה↑

רבעון ראשון מזעזע עם ירידה  בוולסטריט

אך מאותו השפל מדד  , 40%-הקרובה ל

ומתחילת השנה  100%הראסל עלה בכמעט 

19%-בכ

חלק ניכר מהעלייה הגיע עם פריצת השיא של  ↑

במהלך הרבעון הרביעי בו המדד עלה  2020

בזכות ההתפתחויות החיוביות  , 30%-כ

בפיתוח החיסון לווירוס הקורונה

$185-ו$190רמות התמיכה הקרובות הן ←

$205-ל$200רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

.  לכן המדד מכונה הקטר של הכלכלה, חברות אמריקאיות אשר נחשבות קטנות ומטה95%-מכיל כ2000מדד הראסל 

2021ההתאוששות המרשימה החל נובמבר מעידה על ציפיות גבוהות של משקיעים משנת 
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף שבועי( מניות זהב)GDXניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–התכנסות מחירים 

50המחיר מצא תמיכה סביב ממוצע ↑

-המחיר כשל בפריצת ההתנגדות שהיוותה תמיכה ב↓

$37.7

$31-ו$34רמות התמיכה הקרובות הן ←

$40-ו$38רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

, פריצה במחיר תעיד על הכיוון בטווח הקצר←

כאשר פריצה כלפי מעלה תעיד על המשכיות  

תעיד על $31מהמגמה העולה ושבירה של 

שינוי מגמה למגמה יורדת

בהינתן השפעות אינפלציות על הדולר מחיר הזהב עשוי  . צפי למחיר הזהב בעתיד/חברות הזהב מושפעות ממחיר הזהב

ככל שתעלה הוודאות לכיוון מחיר הזהב המניות הללו יקבלו פוקס. לעלות ובכך לעלות את כדאיות המכרות של אותן חברות
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף שבועי( מניות ממוקדות חקלאות)MOOניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–פריצת התנגדות 

המחיר נמצא בראלי ורטיקאלי מאז פריצת  ↑

$68-ההתנגדות ב

מסטיית התקן ללא כל תיקון3המחיר עלה פי ↓

$69-ו$73רמות התמיכה הקרובות הן ←

$86-ו$80רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

כאשר להבדיל ממניות הזהב ענף זה עבר שינוי חיובי וטכנולוגי בעקבות משבר  , ענף החקלאות גם הוא מושפע מאינפלציה

טכנית ניתן לראות שהמחיר נכנס השנה למגמה עולה לאחר כמה שנים של דשדוש. הקורונה במיוחד בנושא שרשרת האספקה
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ארצות הברית–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף שבועי( ב"מניות פיתוח תשתיות בארה)PAVEניתוח תעודת סל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–התכנסות מחירים 

המחיר נמצא בראלי ורטיקאלי מאז פריצת  ↑

$19-ההתנגדות ב

ב במטרה לאושש  "ההשקעה בתשתיות בארה↑

את הכלכלה צפויה להטיב עם הענף

$19-ו$20רמות התמיכה הקרובות הן ←

$23-ו$21.5רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

תעיד על המשכיות  $21.5-בההתכנסותפריצת←

המגמה העולה

אותן מפתחות תשתיות  . הינה נובעת מציפיות אינפלציה גבוהות( עץ ואנרגיה, בטון, מתכות)עליית חומרי הגלם לבניית תשתיות

ב"עשויות להנות משני צדדי המטבע של עליית חומרי הגלם והדרישה לפיתוח התשתיות בדמוי הרחבות פיסקליות בארה
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ישראל–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף יומי35א "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

שכן רמת התנודתיות עולה  , תהווה סממן משמעותית ליצירת המגמה העולה במחיר1500מסתמן במחיר שפריצה של 

מסתמנת כרף תחתון לחודשים האחרונים1400, מנגד. לאחר ההתמודדות עם רמה זו יותר בשנית

מגמת דשדוש–הגעה להתנגדות 

המחיר מאופיין בהתנהגות של מדד מדשדש↓

המחיר יצר שפלים ושיאים עולים במהלך העולה  ↑

האחרון

המחיר פרץ את רמת ההתנגדות של הדופן  ↑

בשנית  1450-העליונה של מגמת הדשדוש ב

במהלך החודשיים האחרונים

-ו1500-רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב←

1600

1400-ו1450רמות התמיכה הקרובות הן ←
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ישראל–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף יומי90א "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

מגמה עולה–ביסוס תמיכה 

המחיר ממשיך לייצר שפלים ושיאים עולים  ↑

עם ביסוס רמת תמיכה נוספת מעל רמת  

1600-ההתנגדות שנפרצה ב

נצמד לערכים הגבוהים גם  RSI-מתנד ה↑

לאחר תיקוני מחיר במסגרת המגמה העולה

1800-רמות ההתנגדות הקרובות נמצאות ב←

1840-ו

-ו1600-רמות התמיכה הקרובות נמצאות ב←

1630

-לאור אי. וכתוצאה מכך מאותת על המשכיות המגמה העולה1500-ל1400המחיר יצא מהתכנסות המחירים בין 

בתיקון הקרוב1630-רצוי שהמדד ישמור על רמת ה, הימצאותם של השפלים עולים במחיר
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ישראל–סקירה שבועית 

א בנקים בהתאם לגרף יומי  "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

חשוב שרמה זו  , 1900-הגיע מהלך מתקן שנבלם השבוע באזור רמת התמיכה ב, לאחר מהלך עולה מרשים

תעיד על נוכחותה של מגמת הדשדוש, 1900מנגד שבירה של . תשמר לטובת הסיכוי למגמה עולה

מגמת דשדוש–הגעה להתנגדות 

1900-המחיר מצא תמיכה בשנית סביב ה↑

במדד , להבדיל משאר המדדים הראשיים↑

הבנקים נראו נוכחית קונים במשך שלושה ימי  

מסחר בהתבסס על הנרות היפנים מחיר

המדד מסתמן כבעל אי וודאות גבוהה בטווח  ←

הקצר

2150-ו2100רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

1830-ו1900רמות התמיכה הקרובות הן ←
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או מכשירים פיננסיים כל שהם/ע ו"מכירה של ני/ לקנייה 

1/2/2021 סקירה שבועית

ישראל–סקירה שבועית 

א נפט וגז בהתאם לגרף שבועי  "ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

, למרות הופעתם של כמה סממנים חיובים במחיר במהלך החודשים האחרונים יחד עם גידול משמעותי במחזורי המסחר

תהווה סממן חיובי550כאשר פריצה של , המחיר עדיין נסחר במגמה יורדת וברמת תנודתיות גבוהה

מגמה יורדת–ביסוס תמיכה 

המחיר ביצע עלייה מרשימה במומנטום  ↑

גבוהה במהלך נובמבר

הקונים הגיעו סביב רמת התמיכה והרימו את  ↑

490-המחיר מרמת התמיכה ב

מחזורי המסחר בימי המסחר האחרונים  ↑

שהעידו על קונים במחיר היו גבוהים 

בהשוואה לתיקון מתחילת דצמבר

580-ו550רמות ההתנגדות הקרובות ←

490-ו512רמות התמיכה הקרובות הן ←



או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה  /אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו, סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד
או מכשירים פיננסיים כל שהם/ע ו"מכירה של ני/ לקנייה 

1/2/2021 סקירה שבועית

ישראל–סקירה שבועית 

ן בהתאם לגרף יומי  "א נדל"ניתוח מדד ת–ניתוח טכני 

. 750ובכדי לשמור על המומנטום 730-בכדי שהמחיר יצליח ימשיך את המגמה בהצלחה עליו לשמור על השפל העולה ב

הינה הרמה המשמעותית לנוכחות המגמה העולה700כאשר , תעיד על היחלשות המגמה העולה750שבירה של , מנגד

מגמה עולה–פריצת התנגדות 

המחיר המשיך לבסס את המגמה העולה  ↑

וביסוס  800-השבוע עם פריצת ההתנגדות ב

750-השפל העולה הנוסף ב

מחזורי המסחר ממשיכים לעלות עם המגמה  ↑

העולה  

730-ו750רמות התמיכה הקרובות הן ←

890-ו860רמות ההתנגדות הקרובות הן ←



או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה  /אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו, סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד
או מכשירים פיננסיים כל שהם/ע ו"מכירה של ני/ לקנייה 

1/2/2021 סקירה שבועית

סחורות–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף שבועי  ( זהב)GLDניתוח תעודת הסל –ניתוח טכני 

מגמת דשדוש–הגעה להתנגדות

$180-המחיר קרוב להתנגדות ב↓

רצוי , המחיר חצה את קו מגמה היורד השבוע↑

שבשבוע הקרוב תחול המשכיות במהלך  

$180-העולה עד לפריצת ה

$165-ו$170רמות התמיכה הקרובות הן ←

$183-ו$180רמות ההתנגדות הקרובות הן ←

בטווח  $174-כאשר המשכיות תגיע כל עוד והמחיר אינו יורד שוב מתחת ל, המחיר חצה השבוע את הקו המגמה היורד

תהווה סממן חיובי למגמה  $180תהווה סממן שלילי ופריצה של $170שבירה של . הקצר



או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה  /אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו, סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד
או מכשירים פיננסיים כל שהם/ע ו"מכירה של ני/ לקנייה 

1/2/2021 סקירה שבועית

סחורות–סקירה שבועית 

בהתאם לגרף שבועי  ( סחורות חקלאיות)DBAניתוח תעודת הסל –ניתוח טכני 

מגמה עולה–פריצת התנגדות

המחיר בסיס שפל עולה מעל רמת ההתנגדות  ↑

$15-ב

$15.7-המחיר פרץ את ההתנגדות ב↑

מגמת הירידה בדולר עם הצפי לעלייה  ↑

באינפלציה מייצרות סביבת מחירים עולה  

לסחורות החקלאיות כאשר בולטת ביותר היא  

סויה מעובדת

$15.6-רמת התמיכה הקרובה נמצאת ב←

$16.5-רמת ההתנגדות הקרובה נמצאת ב←

עם גידול משמעותי במחזורי המסחר שעשויים להעיד על  , המחיר החל לבסס מגמה עולה$15-לאחר פריצת ההתנגדות ב

וזאת לאחר מגמה יורדת שנמשכת כבר קרוב לעשור במחירי הסחורות החקלאיות. עניין רב בקרב משקיעים



או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה  /אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו, סקירה זו משמשת למטרת לימודים על שוק ההון בלבד
או מכשירים פיננסיים כל שהם/ע ו"מכירה של ני/ לקנייה 

1/2/2021 סקירה שבועית

סיכום שבועי–סקירה שבועית 

המאתגרת מתקרב ומומלץ להתחיל לבצע בדק בית לכל אחד מאיתנו בהיבט הביצועי בכדי ללמוד  2020סיומה של שנת ❑

שהיוותה אתגר משמעותי ובחנה את יכולת משקיעי  2020שנת . ולהשתפר בין אם בהשקעות או מסחר בשוק ההון

כך או כך כל סוגי . חוזים וסוחרות, מומנטום ואף את הסוחרים הסווינג והתוך יומי בכלל הגזרות של מניות/צמיחה/הערך

לכן השנה הזו יכולה לספק  . בהיקפים ובמהירות חריגים, המשקיעים השנה בשוק ההון נקלעו למצבי קיצון שלא נראו מעולם

המון מידע פרטני על כל אחד אשר היה חשוף לשווקים במהלך השנה הנוכחית וכיצד הפרט התמודד עם המשבר שהביא  

נפילה מהירה והתאוששות במהירות שיא בשווקי המניות שהביאה עמם כמה מגמות חשדות שעשויות להישאר איתנו שנים 

.רבות קדימה

אינפלציה2020-כיצד השווקים מגיעים ל

כעת היא  , 0%ובשיא המשבר 1.7%-בתחילת השנה האינפלציה הממוצעת הצפויה שנגזרת משוק החוב הייתה סביב ה❑

לכן החצייה של  . 2%-שבה הפיק היה ב, 2019במהלך שנת 1.5%ובמגמה עולה בהשוואה לממוצע של 2%-עומדת על כ

המופיעים  )לכן בתחילת נובמבר חלק מהסקטורים. 2021-היא אירוע מהותי שהשווקים מצפים לו במידה מסוימת ב2%-ה

.באינפלציה הנגזרת משוק החוב1.9%-הקשורים לאינפלציה החלו להגיב בקיצוניות עם חציית ה( בסקירה

 2021FACTSET-הערכות ל

הרווח  (. SUBPRIME-כשנה לא התאוששות ממשבר ה)2010אמור להיות הגבוה ביותר מאז SP500-במניות הEPSהצמיחה ב

 ,Industrial(78%): כאשר הענפים הבולטים ביותר בצמיחה החריגה לרווח למנייה הם, 22%-למנייה צפוי לצמוח בכ
Consumer Disc(58.9%), Materials(29.6%) ,כולל  )המשותף לכלל הענפים הללו שהם נפגעו בצורה הכי משמעותית מהקורונה

.לכן התאוששות היא נובעת יותר מחזרה לשגרה ולא צמיחה מחודשת, (2021-ענף האנרגיה שטרם פורסמו בו תחזיות ל


